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نموذج التوصية بمنح درجة
إىل  :جملس اجلامعة

G-27

املوقر

من  :عميد الدراسات العليا
 الماجستير.
الموضوع  :التوصية بمنح درجة  :الدبلوم العال.
 المقررات الدراسية  +الرسالة.
اسلوب الدراسة:

 الدكتوراه.
 المقررات الدراسية  +مشروع بحثي.

ً
أوال  :البيانات األولية للطالب  /الطالبة

االسم

(عربي)*

االسم

(إنجليزي)**

رقم السجل المدني
الرقم الجامعي

الجنسية

القسم

الكلية

التخصص الدقيق

التخصص العام

ً
ثانيا  :البيانات الدراسية
تاريخ بداية الدراسة

المعدل
التراكمي

عدد الوحدات
الدراسية  +الرسالة

التقدير العام

تاريخ تسليم الرسالة

تاريخ انتهاء المدة النظامية

/

41 /هـ

/

41 /هـ

/

41 /هـ

/

02م

/

02م

/

02م

/

/

/

ً
ثالثا  :التأجيالت و الفرص اإلضافية
البيان

فصل  /عام

فصل  /عام

فصل  /عام

فصل  /عام

تأجيل
فرصة إضافية

ً
رابعا  :بيانات الرسالة أو املشروع البحثي

تاريخ تسجيل الرسالة

العام الجامعي

الفصل الدراسي

عنوان الرسالة أو المشروع
البحثي باللغة العربية
عنوان الرسالة أو المشروع
البحثي باللغة االنجليزية

م

االسم

ً
خامسا  :جلنة اإلشراف
المرتبة العلمية

طبيعة اإلشراف

4

مشرف رئيس

0

مشرف مساعد

3

مشرف مساعد
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* طبقا لبطاقة األحوال المدنية أوكرت العائلة.

** طبقا لجواز السفر أو وثيقة البكالوريوس.

ً
سادسا  :االختبار الشامل



 اجتاز في الفرصة الثانية

اجتاز في الفرصة األولى

 ال يوجد اختبار شامل

ً
سابعا  :إجازة الرسالة

رقم الجلسة

الخطوات

التاريخ

رقم الخطاب  /القرار

موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المناقشة
/

تاريخ المناقشة

/

41هـ

/

الموافق:

/

02م

ً
ثامنا  :جلنة املناقشة واحلكم

م

المرتبة العلمية

االسم

صفته( :مقرر/عضو)

اسم الجامعة

4
0
3
1
5
ً
تاسعا  :توصية القسم مبنح الدرجة

رقم الجلسة

التوصيات

رقم القرار

توصية مجلس القسم :
موافقة عميد الكلية:

التاريخ
/

/

41هـ الموافق

/

/

02م

االسم:
التوقيع:

التاريخ:

ً
عاشرا  :توصية عميد الدراسات العليا مبنح درجة ،
استتتتتنادا لما جاء في المادة الثانية من الالئحة الموحدة للدراستتتتات العليا في الجامعات الستتتتعودية وقواعدها التنفيعية بجامعة جازان (يمنح مجلس
الجامعة الدرجات العلمية (الدكتوراه ،الماجستتير ،الدبلوم العالي) بناء على توصتية مجلس القستم وتأييد كال من عميد الكلية المعنية وعميد الدرا سات
العليا.
يؤيد عميد الدراسات العليا منح الطالب/ـــة درجة  ....................من كلية ....................قسم  ....................تخصص .....................

المرفقات :

* نموذج فحص الرسالة.
* نموذج تقرير لجنة المناقشة والحكم على الرسالة.
* نموذج تقرير ممثل عمادة الدراسات العليا.
* نموذج إقرار بإجراء تعديالت أو استكمال أوجه نقص على الرسالة.
* نموذج اجتياز االختبار الشامل إن وجد.

عميد الدراسات العليا

أ.د  .صالح محمد صالح عبدهللا.

